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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

 

2017. gada 20.decembrī              Nr. GZI-17-5-nts 

 

 

Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības 

programmās 
(ar 22.03.2019. grozījumiem Nr. GZI-19-2-nts) 

 
                   Izdoti saskaņā ar  

 

Ministru kabineta 2015.gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591  

„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs 

 un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,  

kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 

 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ziemeļvalstu ģimnāzijā (turpmāk – skola) tiek 

uzņemti izglītojamie vispārējās vidējās izglītības programmās: 

1.1. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011) 

1.2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma (31013011) 

 (1.3. izslēgts ar 22.03.2019. grozījumiem Nr. GZI-19-2-nts) 

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai 10. klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ir vecāku 

vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) vai pilngadīga izglītojamā iesniegums, apliecība 

par pamatizglītību, sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts).  

3. Lai iestātos vispārējās vidējās izglītības programmās, jākārto iestājpārbaudījumi angļu valodā 

un matemātikā. 

4. Iestājpārbaudījumu laikā pretendentiem tiek piešķirti identifikācijas kodi, lai nodrošinātu 

konfidencialitātes un personas datu aizsardzības principus. 



5. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, aprēķinot iestājpārbaudījumos un šo noteikumu 

5.1. un 5.2. punktos noteiktajos papildkritērijos iegūto vidējo vērtējumu ar precizitāti 

līdz simtdaļām. 

5.1. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā: 

5.1.1. vidējais vērtējums gadā latviešu valodā, angļu valodā, literatūrā, 2. 

svešvalodā, vēsturē un sociālajās zinībās; 

5.1.2. vidējais vērtējums valsts pārbaudījumos par pamatizglītības ieguvi. 

5.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmā: 

5.2.1. vidējais vērtējums gadā latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, 

bioloģijā, ķīmijā un fizikā; 

5.2.2. vidējais vērtējums valsts pārbaudījumos par pamatizglītības ieguvi. 

(5. grozīts ar 22.03.2019. grozījumiem Nr. GZI-19-2-nts) 

6. Izglītojamiem, kuri uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmās, ar skolas direktora 

rīkojumu noteiktajā termiņā skolas lietvedībā jāiesniedz medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) 

vai pilngadīga izglītojamā izraksts no medicīniskās kartes  (veidlapa Nr.027/u). 

(6. grozīts ar 22.03.2019. grozījumiem Nr. GZI-19-2-nts) 

 

II. Uzņemšanas organizēšana un norise 

 

7. Stājoties 10. klasē, iesniegumā jānorāda prioritāra secība programmu un ziemeļvalstu valodu 

izvēlei. 

8. 11. vai 12. klasē izglītojamos var uzņemt, ja izglītojamo skaits klasē nepārsniedz ar skolas 

direktora rīkojumu noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē. 

9. Stājoties 11. vai 12. klasē, izglītojamam jāapliecina pamatzināšanas vienā no ziemeļvalstu 

valodām (dāņu, igauņu, norvēģu, somu vai zviedru), uzrādot izziņu, sertifikātu vai citu 

dokumentu, kas apliecina valodas apguves līmeni, vai kārtojot iestājpārbaudījumu.  

10. Skolas direktora kompetencē ir: 

10.1. ar rīkojumu noteikt uzņemšanas komisiju 3 – 5 cilvēku sastāvā; 

10.2. ar rīkojumu noteikt 3. punktā noteikto iestājpārbaudījumu norises laikus; 

10.3. ar rīkojumu noteikt 2. punktā minēto dokumentu pieņemšanas termiņu; 

10.4. ar rīkojumu noteikt maksimālo izglītojamo skaitu klasē; 

10.5. ar rīkojumu noteikt komplektējamo klašu atvēršanu; 



10.6. izveidot apelācijas komisiju. 

11. Uzņemšanas komisijas kompetencē ir: 

11.1. sagatavot iestājpārbaudījumu saturu un vērtēšanas kritērijus; 

11.2. organizēt iestājpārbaudījumus skolas direktora rīkojumā noteiktajos norises laikos; 

11.3. iestājpārbaudījumu laikā nodrošināt visiem pretendentiem vienādus nosacījumus, 

apstākļus un iespējas, tai skaitā, piešķirot identifikācijas kodus; 

11.4. ievērot datu konfidencialitātes principu;  

11.5. organizēt iestājpārbaudījumu vērtēšanu; 

11.6. aprēķināt vidējo vērtējumu 5. punktā noteiktajā kārtībā, un pamatojoties uz 

rezultātiem, iesniegt priekšlikumus skolas direktoram par pretendentu 

uzņemšanu 10. klasē; 

 (11.6. grozīts ar 22.03.2019. grozījumiem Nr. GZI-19-2-nts) 

11.7. paziņot uzņemšanas rezultātus ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc izglītības 

dokumentu saņemšanas un rezultātu apkopošanas. 

 (11.7. grozīts ar 22.03.2019. grozījumiem Nr. GZI-19-2-nts) 

12. Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo 

skaitu klasē,  var tikt izsludināta papildu uzņemšana. 

13. Ja pretendentam tiek atteikta uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās, direktors 

rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. 

14. Pilngadīgam pretendentam (vai nepilngadīga pretendenta vecākiem), kurš saņēmis atteikumu 

par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā, 3 darba dienu laikā pēc tā 

saņemšanas ir tiesības iesniegt lūgumu pārskatīt iestājpārbaudījumu rezultātus.  

15. Apelācijas komisija 3 darba dienu laikā izskata iesniegto lūgumu un izsaka priekšlikumu 

skolas direktoram par izglītojamā uzņemšanu 10. klasē vai apstiprina atteikumu.  

16. Skolas direktors 2 darba dienu laikā pēc apelācijas komisijas priekšlikuma saņemšanas sniedz 

rakstisku atbildi apelācijas iesniedzējam. 

 

III. Noslēguma jautājums 
 

17. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu 2015. gada 20. marta iekšējos 

noteikumus Nr. GZI-15-7-nts „Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Ziemeļvalstu ģimnāzijas 

vispārējās vidējās izglītības programmās”. 

 

Direktore          I. Lande 

Kaupasa 67401860 


